Referat
online styremøte
Mandag 11.10.2021 kl. 21.00
Via Microsoft Teams

Navn
Knut Erik Sandsund
Lars Gåsø
John Olav Johansen
Franziska Luther
Johanne Berg

Verv
x
x
x
x

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Sportslig leder

Mobilnr.
994 42 780
951 75177
412 76 926
400 18 457
988 09 448

X = tilstede

Saksliste
1. Godkjenne referat fra forrige møte
2. Økonomi
•

Statusoppdatering v. Franziska/Knut

3. Covid-19

Fjernes fra sakslisten grunnet gjenåpning av treninger og samlinger

4. Hall og Kiosk
•
•
•
•

Dugnad rengjøring kiosk
Dugnad rengjøring hall
Oppstart kiosk
Hallopplæring

5. Sportslig status
•
•
•
•

Trenerkontrakter
Dommeroppsett
Trenerattester
Deling av J/G2014

6. Årshjul og oppgaver
•

Reisecup 2022

7. Eventuelt
•
•
•
•

Klubbkolleksjon 2021-23
Henvendelse fra Region Nord og Kattem Fargerik Håndball/tilskudd
Valgkomite 2022
Status Kattem IL Allianse

E-post adresse
knuterik@sandsund.com
lars.gaso@gmail.com
jool-j@online.no
kasserer@kattemhandball.no
sport@kattemhandball.no

Sak
nr

Sak

1

Godkjenne referat fra forrige møte
- Kommentar til sak vedrørende størrelse på sum som lagene kunne få til
hyggekveld/tilstelning. Kommentar tatt til etteretning og referat rettet.
Forøvrig ingen kommentarer.
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John

Økonomi
- Ingen store summer inn på driftskonto, men det forventes noen større beløp på
utgiftssiden den nærmeste tiden – eksempelvis seriepåmelding og innkjøp av
utstyr til de minste årsklassene.
- Regnskapet er nå oppdatert og bilagsført tom. 30.9.
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Oppfølging

Franziska/Knut

Covid-19
- utgår som fast punkt fra styremøtene grunnet gjenåpning.
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Hall og kiosk
- Dugnad rengjøring: både hall og kiosk trenger sårt å rengjøres etter henholdsvis
rehabilitering og nedstenging. Styret ønsker å utlyse denne jobben blant lagene
mot betaling – 2000 kr pr jobb. Annonseres via FB.

Hall-og kioskansvarlig

- Det ble bestemt at kiosken åpner med noe redusert tilbud, dvs. at vi i første
omgang vil tilby varer i innpakket form (lefser, Pringles, sjokolade osv).
- Hallopplæringen: det konstanteres at det fortsatt er noe mangelfull opplæring av
de som sitter hallvakter. Brannøvelse i regi av kommunen vil komme i løpet av
høsten – enten varslet eller uanmeldt.
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Foreldrekontakter

Sportslig
- Spillersituasjonen: Knut viste en oversikt over aktive spillere fordelt på antall i de
ulike årsklassene. Utviklingen fra august til oktober viste totalt en nedgang på
jentesiden mens det for guttene var uendret. Pr. oktober er det registrert 148
spillere.
- Trenerstatus: totalt har vi 19 trenere for lagene samt en målvaktstrener (Anna
Jensen - Byåsen) og 1 ekstern trener. På Allidrett finnes det pr nå 10 trenere.
- Fra forbundet er kommet nye krav om at alle trenere må vise treningsattest samt
politiattest (som før). Trenerattesten kan eventuelt tas som e-læring med
avsluttende kursbevis.
- Lønnssatsene til trenerne blir liggende fast inntil videre. Noen har uttrykt at de
ønsker å holde satsen under 10 000 pga. at man da slipper beskatning og dermed
kan sitte igjen med større netto utbetalt.

Johanne/Knut

Johanne/Knut

Sak
nr
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Sak

Oppfølging

- Dommerstatus: dommerberamming ut året er satt. Knut har sendt forespørsel til
Charlottenlund om bistand på de kampene hvor vi ikke har dommere. Allerede nå
kan det forventes at enkelte kamper vil gå uten oppsatte dommere.
- Region Nord har også innført et strakstiltak for å prøve å bøte på mangelen. For
personer over 20 år som ønsker å dømme fra J/G12 år, holder det nå med å
gjennomføre et online dommerkurs.
- Deling av årsklassen J/G2014: det har vært litt turbulent i gruppen der flere av
guttene har sluttet samt at jentene har kviet seg for å komme på trening pga.
guttene. Det er dermed besluttet å splitte gruppen for å roe «gemyttene». Det er
kommet på plass trenere for begge gruppene.

Dommeransvarlig Knut

Årshjul og oppgaver
- Reisecup 2022: styret går inn for at alle lagene får dekket påmeldingsavgiften til
SteinkjerCup neste år. Det gjelder også de to lagene som skal til andre cuper - J06
til Kristiansund og J07 til Lillehammer.
- Når det gjelder støtte til A-kort, vil styret komme tilbake med nærmere avklaring
på et senere tidspunkt. Settes opp som sak på neste styremøte.
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Styret

Eventuelt
- Ny klubbkolleksjon: Nor-Contact har varslet at eksisterende kolleksjon utgår og ny
må bestemmes – gjeldende for 2021-23. Det skal relativt snart legges ut et
oppdatert utvalg via nettsiden www.fotballsko.no hvor man ta den i nærmere
øyesyn og sjekke priser.
- På årets årsmøte vedtok klubben å melde seg inn i Kattem IL Allianse, med tanke
Styret
på at man i neste omgang skulle melde seg ut fordi Alliansen skulle opphøre som
eget organ. Dette skulle egentlig være en pro forma-sak uten noen reell betydning
for klubben. Forutsetningen for dette er nå endret siden årsmøtet i Alliansen
valgte å re-etablere organet med nytt styre og nytt mandat.
Derfor blir det kalt inn til et ekstraordinært digitalt årsmøte fra 15.11 tom 22.11.
Mandag 22.11 kl. 18.00 blir det kalt inn til møte på Teams der man har mulighet
for å drøfte ulike synspunkt rundt denne saken.
- Kattem håndball Fargerik: NHF har sendt et skriv til klubben/Kattem skole og
etterlyst nytt engasjement rundt satsingen med Fargerik Håndball. De har vært i
kontakt med primus motor Camilla Mattson med tanke på å få dette i gang igjen.
Hvis dette kommer opp å gå vil Fargerik kunne motta en støtte på 20 000kr. Det er
utarbeidet et dokument med forventninger og krav til hvordan samarbeidet
mellom klubb og forbund skal være. I første omgang tar sekretær kontakt med
Camilla for å høre hennes syn på dette.
- Valgkomité 2022: foreløpig er én person klar (fra J07), mens det ikke er kommet
kandidater fra J/G2010. Hvis ingen melder seg vil det bli trukket to personer fra
klubblisten den 1.11.
- Søknad fra G08 angående sponsing av treningsjakker: styret har mottatt en
søknad fra G08 om sponset innkjøp av treningsjakker med dertil påføring av logo.
Styret går enstemmig inn for at laget innvilges dette. Sponsor er BN Bank. Laget
tilskrives av leder.

John

Knut
Knut

Sak
nr

Sak

Oppfølging

Neste styremøte : søndag 21.11 kl. 19.00

John

